
 
Namen in cilji projekta: Izboljšanje obstoječih poslovnih 
modelov na podeželju ter pomoč malim in srednje velikim 
kmetijskim podjetjem pri vpeljevanju krožnega gospodarstva v 
13. izbranih pilotnih območjih po Evropi ter v izbranih državah 
Afrike in Azije.   
Pričakovani rezultati: Razvoj inovativnega poslovnega modela v 
okviru koncepta „Živi laboratorij“, ki združuje raziskovalne in 
inovacijske procese, javno-zasebno partnerstvo ter aktivno 
soustvarjanje vseh deležnikov. 
V Sloveniji združujemo 3 pilotna območja: Solčavsko, Občina 
Kungota ter vasi Šmarje in Padna. Trenutne aktivnosti se 
razvijajo v smeri profesionalizacije dejavnosti mladih vinarjev in 
razvoja „zelene“ turistične destinacije. 

 

LIVERUR 

Vodilni partner: Fundacion Universitaria San Antonio 
Ostali člani partnerstva: Univerza v Ljubljani in še 21 
partnerjev iz Portugalske, Grčije, Italije, Češke, Španije, 
Avstrije, Malte, Latvije, Turčije, Tunizije in Francije 

Kontaktni podatki vodilnega partnerja: liverurcom@ucam.edu 
Kontaktni podatki predstavitelja posterja: Dr. Emilija Stojmenova Duh, emilija.stojmenova@fe.uni-lj.si 
Spletna stran projekta: https://liverur.eu/ 

 
Tip projekta: Obzorje 2020 
Tematika projekta: XYXXXY 
  

Praktični problem: Živi laboratorij kot 
raziskovalni in poslovni model za razvoj 
podeželja 

 
 
 
Pogled kmeta: 
Profesionalizacija turizma in 
agroživilske dejavnosti v okviru 
trajnostnega razvoja. 
Novi poslovni model in dvig dodane 
vrednosti izdelkov in storitev. 
Zaposlitev za mlade na podeželju. 
Višja kakovost bivanja na podeželju. 
 

 
  

Obdobje trajanja projekta: 1. 5.2018 – 30. 4. 2021 
Višina odobrenih sredstev: 4.107.005,00 

Pogled svetovalca:  
Možnost vplivanja na bodoče politike, 
ki zadevajo razvoj podeželja. 

 

Pogled raziskovalca:  
 
Sodelovanje pri razvoju novega 
inovativnega poslovnega modela. 
Pomoč pri implementaciji v pilotnih 
okoljih. 
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Namen in cilji projekta: Izboljšanje obstoječih poslovnih 
modelov na podeželju ter pomoč malim in srednje velikim 
kmetijskim podjetjem pri vpeljevanju krožnega gospodarstva v 
13. izbranih pilotnih območjih po Evropi ter v izbranih državah 
Afrike in Azije.   
Pričakovani rezultati: Razvoj inovativnega poslovnega modela v 
okviru koncepta „Živi laboratorij“, ki združuje raziskovalne in 
inovacijske procese, javno-zasebno partnerstvo ter aktivno 
soustvarjanje vseh deležnikov. 
V Sloveniji združujemo 3 pilotna območja: Solčavsko, Občina 
Kungota ter vasi Šmarje in Padna. Trenutne aktivnosti se 
razvijajo v smeri profesionalizacije delavnosti mladih vinarjev in 
razvoja „zelene“ turistične destinacije. 

 

LIVERUR 

Vodilni partner: Fundacion Universitaria San Antonio 
Ostali člani partnerstva: Univerza v Ljubljani in še 21 
partnerjev iz Portugalske, Grčije, Italije, Češke, Španije, 
Avstrije, Malte, Latvije, Turčije, Tunizije in Francije 

Kontaktni podatki vodilnega partnerja: liverurcom@ucam.edu 
Kontaktni podatki predstavitelja posterja: Dr. Emilija Stojmenova Duh, emilija.stojmenova@fe.uni-lj.si 
Spletna stran projekta: https://liverur.eu/ 

 
Tip projekta: Obzorje 2020 
Tematika projekta: Živi laboratorij (ang- 
Living Labs) za razvoj podeželja 
  

Praktični problem: Učinkovita uporaba 
koncepta živi laboratorij kot raziskovalni in 
poslovni model za razvoj podeželja 

 
 
 
Pogled kmeta: 
Profesionalizacija turizma in 
agroživilske dejavnosti v okviru 
trajnostnega razvoja. 
Novi poslovni model in dvig dodane 
vrednosti izdelkov in storitev. 
Zaposlitev za mlade na podeželju. 
Višja kakovost bivanja na podeželju. 
 

 
  

Obdobje trajanja projekta: 1. 5.2018 – 30. 4. 2021 
Višina odobrenih sredstev: 4.107.005,00 

Pogled svetovalca:  
Možnost vplivanja na bodoče politike, 
ki zadevajo razvoj podeželja. 

 

Pogled raziskovalca:  
 
Sodelovanje pri razvoju novega 
inovativnega poslovnega modela. 
Pomoč pri implementaciji v pilotnih 
okoljih. 
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Namen in cilji projekta: Cilj projekta je pomagati občinam in 
regijam v gorskih območjih, da se preobrazijo s pomočjo 
koncepta pametnih vasi, novimi oblikami vključevanja 
regionalnih deležnikov in podpore informacijsko komunikacijskih 
tehnologij. 
Pričakovani rezultati: Projekt prispeva k ustvarjanju boljših 
pogojev za inovacije na dveh nivojih 1) organizacijski/ družbeni 
del (delo z regionalnimi interesnimi skupinami) in 2) tehnični del 
(razvoj digitalne platforme za izmenjavo in povezovanje ter nabor 
orodij in digitalnih produktov) ter združuje prednosti obeh strani. 
V Sloveniji združujemo 3 testna območja: Solčavsko, Občina 
Kungota ter vasi Šmarje in Padna. Trenutne aktivnosti se 
razvijajo v smeri profesionalizacije agroživilske dejavnosti in 
razvoja „zelene“ turistične destinacije. 

 

Smart Villages 

Vodilni partner: Swiss Center for Mountain regions 
(vodilni p.) in Univerza v Mariboru (ERDF vodilni p.) 
Ostali člani partnerstva: Univerza v Ljubljani in še 11 
partnerjev iz Italije, Avstrije, Nemčije, Francije in Švice 

Kontaktni podatki vodilnega partnerja: peter.niederer@sab.ch 
Kontaktni podatki predstavitelja posterja: Dr. Emilija Stojmenova Duh, emilija.stojmenova@fe.uni-lj.si 
Spletna stran projekta: https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home 

 
Tip projekta: Interreg Alpine Space 
Tematika projekta: Pametna digitalna 
transformacija vasi v Alpskem prostoru  

Praktični problem: Kako pomagati 
skupnostim na podeželju, da izkoristijo 
priložnosti digitalizacije. 

 
 
 
Pogled kmeta: 
Profesionalizacija turizma in 
agroživilske dejavnosti v okviru 
trajnostnega razvoja. 
Novi poslovni model in dvig dodane 
vrednosti izdelkov in storitev. 
Zaposlitev za mlade na podeželju. 
Višja kakovost bivanja na podeželju. 
 

 
  

Obdobje trajanja projekta: 17. 4.2018 – 16. 4.2021 
Višina odobrenih sredstev: 2.689.072,80 

Pogled svetovalca:  
Možnost vplivanja na bodoče politike, 
ki zadevajo razvoj podeželja in 
digitalne inovacije. 

 

Pogled raziskovalca:  
Vključevanje regionalnih interesnih 
skupin z namenom odprtje prostora za 
razvoj inovacij.  
Razvoj digitalne platforme za 
izmenjavo in povezovanje ter nabor 
orodij in digitalnih produktov. 
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